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 82/15/5932تاريخ صدور پذيرش: 51/55/5931تاريخ دريافت مقاله:

 چکیده
 توزیع از ناشی مشکالت امروزه. شهری است خدمات وجود، شهر مردم اجتماعی رفاه افزایش سطح جهت شهری عناصر ترین اساسی از یکی

 از یکی شهری توزیع خدمات که است شده باعث... و جمعیت جابه جایی، محیطی زیست آلودگی، تراکم قبیل از شهری نامناسب خدمات

 نامناسب خدمات توزیع، ها کشور سایر مانند نیز ایران کشور باشد.در توسعه حال در و افتهی توسعه ایهکشور روی اغلب پیشِ مسائل مهمترین

 مناسب توزیع به کمتر و بوده شهر در خدمات شهری تأمین شهری مسوالن دغدغة نگران کننده است بیشترین بسیار مختلف شهرهای در شهری

 خدمات از شهروندان همة دربرخورداری اجتماعی عدالت برقراری لزوم و درشهرها فضایی نابرابری بحث دیگر طرف از. ست ا توجه شده آن

 در برقراری عدالت زمینة در اندکی مطالعات تاکنون. است مدیران شهری و برنامه ریزان روی پیشِ جدی مباحث از عمومی یکی شهری

 شهری روزبه خدمات به ساکنین نیاز شهربومهن روزافزون جمعیت رشد به باتوجه. است شده شهری انجام امکانات و خدمات از برخورداری

 نیازهای از یکی، است شهر در اجتماعی پایداررفاه توسعة اصلی ارکان از یکی به عنوان که خدمات آموزشی میان این در. می شود افزونتر روز

ی میدانی در غالب پرسش نامه و ها هویافت ای هدر تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از اسناد کتابخان است اساسی شهروندان

و شاخصهایی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته و نتایج بدست آمده  spssی تحقیق با استفاده از نرم افزار ها همصاحبه بدست آمده است که یافت

نشان دهنده هیچ کدام از خدمات عمومی و توزیع یکپارچه خدمات همبستگی قوی و در حد خوب را نداشته بلکه در حد متوسط و خیلی کم 

جمعیت در تمامی خدمات در دو رده متوسط  عدالتی توزیع خدمات شهری برحسب توزیعاست. میزان بیو مورد بحث خدمات مذهبی بد بوده

است همچنین عدالتی در توزیع یکپارچه خدمات در سطح شهر بومهن نیز در حد نسبتاً متوسط ارزیابی شدهو خیلی کم قرار دارند. میزان بی

است. و جمعیت شهر رعایت شدهدرصد از  12دهد که عداالنه بودن توزیع یکپارچه خدمات برحسب توزیع جمعیت تنها برای نتایج نشان می

ی (یا رده متوسط است که نسبت به همه75-25ی )رده، عدالتی فضایی در توزیع یکپارچه خدمات شهری بر حسب نیازمندی جمعیتدرجه بی

ورزشی ، رستان دخترانهدبی، راهنمایی دخترانه راهنمایی پسرانه، دبستان دخترانه، عدالتی در توزیع دبستان پسرانهخدمات کمتر است. همچنین بی

 است.محله در حد متوسط و در بحث فرهنگی و مذهبی بسیار بد ارزیابی شده

 

 شهر بومهن، عدالت اجتماعی، خدمات شهری، واژگان کلیدی: عدالت فضایی
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 همّددقم

 هــب ناوت یم اه نآ نیرت مهم زا هــک دنا هدوب یــناوارف یاه شلاچ یاراد اهرهــش ،ندــمت یریگ لکش نامز زا
 یــسرتسد نوچ تالــضعم نیا یدــبلاک دوــمن و رــقف ،ندــش یبطق ،یــعامتجا یرباربان نوــچ یــتایعقاو
 یزیر همانرب رد تلادع ثحب هک دوب اه شلاچ و تالضعم نیا اب لباقت رد .درک هراــشا یرهــش یاه هیامرس هب رباربان

 یزیر همانرب فادها نیرت یلصا زا یکی هب یتلادع یب اب هزرابم یارب شالت ای تلادع یارب وجتسج و دش دراو یرهش
 زا یرایسب هجوت ،ناهج یاهروشک رد صوصخب اهرهش عیرس دشر .( Fainstein,2014:2) دــش لدب یرهــش
 لداعت دوبن هب طوبرم لئاسم هنیمزرد صوصخ هب ،دشر نیا زا یشان یاهیناماسبان و لداعت دوبن هب ار نارگشهوژپ
 .تسا هتخاس فوطعم ،تسا یرهش لئاسم نیرتدوهشم ءزج هک یرهش تامدخ و ینوکسم حطس یاضاقت و هضرع
 ادیپ شیازفا زین یرهش تاناکما و تامدخ هب نآ یاهزاین ،نیشنرهش تیعمج شیازفا اب نامز مه رگید یترابع هب
 نارادمتسایس و نازیر همانرب هجوتدروم ریخا لاس رد اهرهش لخاد رد نآ هوجو و یرباربان یسررب ور نیازا ؛دنک یم
 تاعلاطم نوناک رد تامدخ عیزوت رد ییاضف تلادع ثحب هزورما .(99 :4398 ،ناراکمه و داژن دحا) تسا هتفرگرارق
 ،هتفای هعسوت یاهروشک رد ییاضف تلادع عوضوم هب دایز هجوت مغرهب .دراد رارق طبترم یاه هتشر یمامت رد یرهش
 رد تامدخ عیزوت رد یعامتجا تلادع ققحت هک اریز تسا هتفرگن تروص ام روشک رد هنیمز نیا رد یدایز تاعلاطم
 ینایاش کمک یلم رادتقا و یسایس تابث هب و هدش رجنم دوخ یگدنز هویش زا نادنورهش تیاضر هب تیاهنرد اهرهش
 ترجاهم اب .دنا هتشاد یا هدنیازف دشر ام یاهرهش ریخا ههد دنچ رد .(088 ،6398 ،ناراکمه و یروفغی) دومن دهاوخ
 نایم رد تامدخ عیزوت یگنوگچ هب تبسن اه تیساسح ،اه هلحم رد توافتم یاه گنهرف دوجو و اهرهش هب ناییاتسور
 عیزوت .تسا هدرکادیپ یساسا تیمها دوجوم تامدخ عیزوت رد ییاضف تلادع شجنس و هدـش شیپزا شیب نانکاس
 یاهشلاچ زا یکی رضاح لاح رد ،رهش دشر زا رهش هعسوت ندنام اج تلع هب اهرهش رد تامدخ رباربان و بسانمان
 هب یبایتسد رد یربارب ،یرهش تیریدم زا نادنورهش راظتنا .تـسا نادنورهش هب ییوگخساپ رد یرهش تیریدم
 و ضیعبت نودب یتیلاعف و یهد تامدخ زکارم هب بسانم یسرتسد و تامدخ و اهدرکلمع بسانم عیزوت ،اه تصرف
 رد دیاب هک یمهم دراوم زا یکی ،تسا رکذ لباق .(6 :9398 ،ناراکمه و روپ شاداد) تسا نانکاس نیب یراذگ توافت
 یاهرهش نادنورهش نیب رد تاناکما و تامدخ هنالداع عیزوت ،دریگ رارق رظندم اهرهش رد یعیزوت تلادع ثحبم
 هب تبسن یرتمک بتارم هب تاناکما و تامدخ زا یعیبط تروص هب اهرهش نیا هک اریز دشاب یم مادنا نایم و کچوک
 ناوارف تالکشم ثعاب دشاب هارمه هنالداعان عیزوت اب تامدخ دوبمک نیا هک یتروصرد ،دنرادروخرب گرزب یاهرهش
 زا زین نارهت ناتسا قرش رد مادنا نایم یاهرهش زا یکی ناونع هب نهموب رهش .دش دهاوخ اهرهش نیا نادنورهش یارب
 تامدخ هب یسرتسد رد یعیزوت تلادع یسررب لابند هب رضاح قیقحت اتسار نیمه رد .دوب دهاوخن ینثتسم هدعاق نیا

  .دوب دهاوخ نهموب رهش رد یرهش تیریدم و یزیر همانرب تامازلا زا یکی ناونع هب یرهش
  یرظن ینابم
 و هدروآ مهارف ار یرهش رادیاپ هعسوت تامدقم ،نآ هب یبایتسد و یرهش رد یتامدخ زکارم عیزوت رد ییاضف لداعت
 یساسا درکراک .ددرگ یم یعامتجا تلادع زا تالحم و قطانم یرود ثعاب یلحم و یاهقطنم عیزوت رد یناماسبان
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 یرهش تیریدم رد مهم رایسب ثحابم زا یکی ناونع هب زین نادب نادنورهش لداعتم یسرتسد و یرهش یمومع تامدخ
 اهدرکلمع یناکم عیزوت و اه تصرف ندوب یواسم نیمضت اب مهم نیا .تسا یعامتجا تلادع هلوقم اب نآ دنویپ و
 و ینیع دومن هک یتیلاعف و یهد تامدخ زکارم هب بسانم یسرتسد و هعلاطمدروم طاقن تیعمج اب طابترا رد هژیو هب
 هب درخ هاگن رد هراومه هک تسه یثحابم زا زین ،دید یرهش فلتخم یاههنارس و یربراک رد ناوت یم ار نآ یدبلاک
 ،زین یفرط زا .(60 :6398 ،ناراکمه و یرین نیما) تسا هجوتدروم ،یرهش تاعلاطم و یعامتجا تلادع هلئسم
 یتح هک یروط هب ،تسا هدوب نادنمشناد و یرشب عماوج هجوتدروم و راد هنماد ثحابم زا زابرید زا تلادع عوضوم
 یاه هرود و عماوج رد نآ هب تیساسح هچرگ .دنا هداد رارق هجوتدروم ار موهفم نیا فعاضم روط هب زین یهلا نایدا
 .داد میمعت یعیسو حطس هب یناکم و یخیرات ظاحل هب ار تیساسح نیا ناوت یم یلو ،تسا هدوب توافتم فلتخم
 رد هشیر ،یرشب عماوج یاه نارحب یلصا لماوع زا یکی هزورما .دشاب یم دنورهش ره قح تلادع تفگ دیاب عقاورد
 .تسا یرهش یحاون رد یرباربان نیا یاهشخب نیرت مهم زا یکی و دراد تلادع نادقف و یعامتجا یاه یرباربان
 هدروآ یسرربدروم هلوقم هب طبترم یرظن ینابم همادا رد عوضوم تیمها هجوت اب .(6 ،2398 ،یمیهاربا و ینیکشم)
 .دش دهاوخ
 شهوژپ ماجنا یاه ترورض
 یسایس تابث هب و هدش رجنم دوخ یگدنز هویش زا نادنورهش تیاضر هب تیاهن رد اهرهش رد یعامتجا تلادع ققحت
 یرهش یزیرهمانرب رد ییاضف تلادع تهج رد دیاب هک یلماوع هلمج زا.دومن دهاوخ ینایاش کمک یلم رادتقا و
 ییاضف تلادع اب طبترم میهافم هک تساضف زا حیحص هدافتسا و یرهش یمومع تامدخ بسانم عیزوت ،ددرگ تیاعر
 ،یمومع تعفنم ،تامدخ هب نینکاس یدنمزاین ،یسرتسد :زادنترابع ،یرهش یمومع تامدخ عیزوت و یزیرهمانرب رد
 رد نهموب رهش رد یسرتسد تیلباق ساسارب یمومع تامدخ هچراپکی عیزوت رد ییاضف تلادع نهموب رهش رد
 رد عوضوم تیمها هب هجوت اب.دراد یدایز هلصاف ،لماک ییاضف تلادع هب ندیسر ات و درادن رارق یبسانم تیعضو
 یزیر همانرب عوضوم ،یعامتجا تلادع ققحت نازیم رد نوگمهان طیارش نینچ دوجو زین و یدوجو فلتخم داعبا
 ناونع هب ققحت نیا رد نهموب رهش نادنورهش هب تامدخ و عبانم هنالداع عیزوت درکیور اب یرهش یضارا یربراک

 هب تامدخ هنالداع هئارا و یرهش تاناکما هنالداع عیزوت دشاب یم رضاح قیقحت رد ریذپان بانتجا یترورض
 هعسوت رد مهم لماوعزا یعامتجا تلادع لوصارب ینتبم هدش دای دراوم زا نادنورهش کیاکی یدنمرهب و نادنورهش
 .دشاب یم نهموب رهش رد ییاضف تلادع

 درکیور رب دیکأت اب یرهش تامدخ و عبانم زکرمت و صیصخت هوحن و اه یربراک عیزوت ،شهوژپ نیا یلصا فده
 ،تامدخ صیصخت هوحن دوجوم طیارش یبایزرا اب دراد یعس قیقحت نیا .دشاب یم نهموب رهش رد یعامتجا تلادع
 یفادها نینچمه .دیامن بلج ار نهموب رهش رد دوجوم تالکشم زا یخرب شهاک هب ار یرهش نازیر همانرب هجوت
 : زا دنترابع اهنآ نیرتمهم هک تسا رظندم مه رگید

 نهموب رهش ییاضف هاگیاج تیوقت و تخانش 

 اه تصرف ،تاناکما ،طیارش هنالداع عیزوت هب شرگن اب نهموب رهش ییاضف تفرشیپو هعسوت هنیمز ندومن مهارف، 
 .دوجوم یاه شیارگ و اهزادنا مشچ ،اهانگنت ،عناوم ،اهدیدهت
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 اه بیسآ اب هلباقم تهج نهموب رهش راکشآ و هتفهن یاه تیلباق و اه شزرا هب یرهش تیریدم هجوت ندرک فوطعم 
 ییاضف تلادع یاتساررد یرهش تیریدم یاه همانرب هب هجوت اب اه تصرف زا یدنمرهب و اهدیدهت و

 یناسر تامدخ تیعضو دوبهب تهج رد مدرم زاینو تساوخ رب ینبم ییاهراکهار هئارا  

 تلادعرب ینتبم تامدخ هیارا اب اهنآ یدنمزاین عفرو نهموب نادنورهش اهتساوخ اهراین اب یرهش ناریدم ییانشآ 
  ییاضف
 یدربراک فادها
 رد قیقحت نیا یاهدرواتسد زا دنناوت یم نهموب یرادرهش و روشک یزیر همانرب و تیریدم نامزاس ،روشک ترازو
 و نهموب رهش رد ییاضف تلادعو تامدخ دوبهب یاتسار رد دوخ یاه یژتارتسا یراذگ فده و یزیر همانرب تهج
 .دنیامن هدافتسا ،اهنآ یراذگرثا نازیم زین

 :قیقحت یاهلاؤس .
 ؟ دراد دوجو یرادانعم هطبار تاناکماو تامدخ هنالداع عیزوت و ییاضف تلادع نیب ایآ (8
 ؟تسا هنوگچ تامدخ هنالداع عیزوت و ییاضف تلادع یاه هفلوم زا نهموب رهش نانکاس تیاضر نازیم(7
 هدش نهموب رهش رد تاناکماو تامدخ هئارا رد ییاضف تلادع داجیا هب قفوم نهموب رهش رد یرهش تیریدم ایآ(9
 ؟تسا

 ؟دراد رارق یبولطم دح رد نهموب رهش رد یعامتجا تلادع رب ینتبم ییاضف تلادع یریذپ ققحت نازیم ایآ(4
 تلادع
 ثحابم زا و یناسنا یاه نامرآ نیرتالاو ،اه هغدغد نیرت مهم زا هشیمه یرهش رادیاپ هعسوت یلصا میهافم" زا تلادع
 ،یقح و ینایس یمساق) درادن دوجو نآ زا یدحاو فیرعت هتبلا هک دوش یم بوسحم یداصتقا و یعامتجا مولع مهم
 موهفم نیا قیداصم و یناعم صوصخ رد ریسافت ددعت تلادع فیرعت یارب هدمع عناوم زا یکی دیاش .(147 :0398
 یسراف نابز رد هک دشاب یم Justice هژاو نیا یارب همجرت نیرتهب اما درادن یقیقد فیرعت یسیلگنا رد هژاو نیا .تسا
 فدارتم رهش یعامتجا تلادع ییایفارغج رظن هطقنزا .(3 :4398 ،سلجم یاه شهوژپ زکرم) تسا نآ فدارتم تلادع
 اریز تسا اه نآ هب نادنورهش ربارب یبایتسد و یرهش فلتخم قطانم نیب تامدخ و تاناکما هنالداع ییاضف عیزوت اب
 ،ناراکمه و یروفغی) دیماجنا دهاوخ ییاضف هدیچیپ تالکشم و یعامتجا یاه نارحب هب اه نآ هنالداع عیزوت مدع
6398، 088). 
 ییاضف تلادع
 ای فاصنا) یقفا تلادع .دراد دوجو یدومع تلادع و یقفا تلادع ناونع اب ییاضف تلادع رد هاگدید ود نینچمه
 نیا .تسا ییاناوت رد یربارب هب هجوت اب اه هورگ ای دارفا کت کت یارب ربارب عبانم ندرک مهارف اب هطبار رد (تاواسم
 رظن رد نودب ناسکی هزادنا هب تامدخ و دنک یم بانتجا یرگید رب اه هورگ ای صاخشا هب نداد یرترب زا هاگدید
 اب عبانم عیزوت اب هطبار رد (یطیحم تلادع ای یعامتجا تلادع) یدومع تلادع .دوش یم هئارا ییاناوت ای زاین نتفرگ
 هب یعامتجا یاه یرباربان ندرب نیب زا روظنم هب هاگدید نیا .تساه نآ یاهزاین و دارفا فلتخم یاه ییاناوت هب هجوت
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 زا تامدخ لداعتم ییاضف عیزوت .(Delbose and Currie, 2011: 1252) دهد یم یرترب اه نآ یاهزاین ای اه هورگ
 تسا یثحابم زا ییاضف تلادع .(9 :4398 ،ناراکمه و یکلم) دوریم رامش هب یعامتجا تلادع یاههناشن نیرت مهم
 هدنهد راتخاس یرهش تالیهست رد هکاجنآزا .تسا هتفای یا هژیو تیمها یزیر همانرب نایم رد ریخا یاه لاس رد هک
 و راتخاس رب یریذپان ناربج ریثأت نآ عیزوت هوحن رد یتلادع یب ،تسا رهش ییاضف و یعامتجا ،یدبلاک تیهام و لکش
 ،یساسا یاهزاین هنالداع عیزوت ییاضف تلادع زا فده عقاورد .(788 :6398 ،یبحم) تسا هتشاذگ رهش تیهام
 یا هقطنم ای هلحم چیه هک یروط هب ،تسا رهش فلتخم قطانم و تالحم نایم رد یرهش تامدخ و تالیهست ،تاناکما
 دشاب هدش تیاعر ربارب یسرتسد لصا و دشاب هتشادن ییاضف یرترب یرادروخرب رظنزا رگید هلحم ای هقطنم هب تبسن
 دشاب هتشادن دوجو یدایز فالتخا رهش زا هقطنم ره رد تیعمج نازیم هب هجوت اب یرادروخرب هنارس ظاحلزا هوالع هب
 .(Harvey 658 :6338 زا لقن هب 10 :6398 ،یرین نیما)
 یعیزوت تلادع
 عباـنم ،هنالداع صیصخت ،دنک یم دـیکأت هـعماج عوـنتم دارـفا ناـیم رد عبانم هنافـصنم صیصخت رب یعیزوت تلادع
 ،زاین ،یربارب نوچمه یعیزوـت تلادـع لوـصا .درـیگ یمربرد ار عیزوت یوگلا و عـیزوت دـنیارف ،هدش عیزوت

 تلادع نیب نیارد (73 :4398 ،ناراکمه و یدازیرپ) دشاب یم هنالداع عیزوت کرد یاه هار ناونع هب ،هافر یگتسیاش
 رتسب رب لماع کی شیاشخب و عیزوت موهفم هب و هتفایراتخاس تلادع زا یلصاو یداینب میهافم ساسا رب یعیزوت
 ؛دنک یم دیکأت هعماج عونتم دارفا نایم رد عبانم هنافصنم صیصخت رب یعیزوت تلادِدع تقیقح رد .تسه هدودحم
 نوچمه یعیزوت تلادِدع لوصا .دریگ یمربرد ار عیزوت یوگلا و عیزوت دنیارف ،هدش عیزوت عبانم هنالداع صیصخت
 .(93 :9398 ،ناراکمه و یدوهرف) دشاب یم هنالداع عیزوت کرد یاه هار ناونع هب ،هافر یگتسیاش ،زاین ،یربارب
 یاه لومرف و حرطم5638 ههد رد یعیزوت تلادع هرابرد عماج و فورعم یاه هیرظن رتشیب هک دهد یم ناشن اه یسررب

 .دنا هداد هئارا یجورخ هب یدورو تبسن ،عیزوت شجنس یاهرایعم و هـنالداـع عـیزوـت یگنوگچ یارــب ار یصاخ
 و (همه یارـب ربارب جیاتن ندرک مهارف) یربارب ،تلادع نوچ یلوصا و ثحابم اب رکفت نیا 5238 ههد رد ماجنارس
 ،ناراکمه و روپ شاداد) تسا هدروخ دنویپ (دنراد یرتشیب زاین هک یناسک یارب رتشیب جیاتن ندرـک مـهارـف) زاین

9398: 6). 
 یمومع تامدخ
 رد یناسآ هب دارفا یکیزیف ییاناوت ای یلام عبانم و اه تیدودحم رظنزا دیاب ،نآ یناکم دعب زا رظن فرص یمومع تامدخ
 و یعامتجا ،یدبلاک تیهام و لکش هدنهد راتخاس یرهش یمومع تامدخ .(kaphle, 2006: 2) دریگب رارق سرتسد
 رهش قطانم یتاقبط ینیزگ ییادج و رهش تیهام ،راتخاس رب ،نآ عیزوت ی هوحن رد یتلادع یب اذل ؛تسا رهش ییاضف
 .(Gray,2002: 27) دنک یم ور هبور یدج یاه شلاچ اب ار یرهش تیریدم و دراذگ یم ریثأت
 یلکروط هب یمومع تامدخ 
 ،دنتـسه یموـمع یاهداهن لمع راکتبا رد و دنراد یلک و یموـمع تـعفنم هـک یداـصتقا یاه تیلاعف ناونع هب
 هب 73 :4398 ،ناراکمه و یدازیرپ) تسا یمومع یاهداهن رظن رـیز اه نآ نتخادنا هار و نداهن ناینب .دوش یم فیرعت



 1398 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 41

 فادها نیرت مهم زا یکی یرهش یمومع تامدخ عیزوت رد فاصنا و تلادع درکیور .(97 :9198 ،ایندیعس زا لقن
 (Dadashpoor et al, 2016: 160) تسا یرهش نازیر همانرب
 یرهش تامدخ عیزوت رد یعامتجا تلادع
 عیزوت .تسا یرهش یمومع تامدخ عیزوت یگنوگچ ،رهش رد یعامتجا تلادع تیعضو لیلحت یارب رایعم نیرت مهم

 یرهش یحاون و قطانم رد تیعمج ییاضف عیزوت رب تسا کیژولوکا ینیزگ ییادج زراب هجیتن هک اهرهش رد تامدخ
 و تالیهست یناکم عیزوت هسیاقم رب دیاب یعامتجا تلادع لیلحت یارب .(29 :5398 ،یبارض) تسا هدوب راذگریثأت

 Talen and) دریذپ تروص یرتشیب دیکأت یعامتجا و یداصتقا فلتخم یاه هورگ یناکم عیزوت اب یمومع تامدخ

Anselin, 1998: 598). و فرط کیزا یعامتجا هفرم یاه هلحم یریگ لکش ثعاب تامدخ و تاناکما نزاوتمان عیزوت 
 لقادح هب یبایتسد مدع و نییاپ دمآرد اب هارمه اه هلحم نیا هک دوش یم رگید فرط زا رادروخرب ریغ یاه هلحم
 قرط کی زا یناسنا یورین شهاک ثعاب ،درادناتساریغ ینیشنرهش هئارا رب هوالع و هدش رقف دیدشت ثعاب ،اهدرادناتسا

 :2298 ،غورفا زا لقن هب 508 :6398 ،یلیکو و یهاش کلم) دوش یم رگید یوس زا یور جک گنهرف یریگ لکش و
 یعامتجا تامدخ و تالیهـست یواـست و ربارب عیزوت هب دیاب رادیاپ یـعامتجا ماـظن کـی ،یـعامتجا رظنزا .(06
 دـنور هـمادا .دبای تـسد تکراشم و یـسایس ییوگ خساپ ،یـسنج یربارب ،شرورپ و  شزومآ ،تـشادهب :لماـش
 زا .دـسرب تشگزاب لباقریغ لـحارم هب تـسا نکمم یـطیحم بـیرخت نآ لابند هـب و یعامتجا یتابث یب و یرـباربان
 هب ناوت یم ییاتـسور و یرهـش تاـمدخ و تالیهـست ،یـعیبط عـبانم هـب یـسرتسد رد یرباربان هدـمع لیالد
 و یراذگ تسایس نـینچمه و یراجت و یـتلود یاه نامزاس ،اه یرادرهش ،عیانص نابحاص درـکلمع دننام یدراوـم
 یاه هورگ عـفانم ظـفح ینعی رهـش رد یعامتجا تلادع .در ِن ک هراـشا اه نآ یارجا هوحن و یتلود یاه همانرب
 و اهدمآرد ،یرهـش عبانم هـنیهب عیزوت هلیسو هب صاـخ روط هب فدـه یاه هورگ و ماع روط هب یعامتجا فـلتخم
 دشاب یم یمومع عـبانم هـنالداع عیزوت هـب یبایتـسد ،یرهـش نازیر همانرب یـلصا فدـه دیاب نیاربانب اه هنیزه
 .(139 :4398 ،ناراکمه و ییاوقت)
 یرهش تیریدم و یزیر همانرب رد انبم تلادع یاهدرکیور
 هب همادا رد ،دراد یرهش نازیر همانرب رظنزا و رهش حطس رد یعیزوت تلادع و تلادع ثحبم هک یتیمها هب هجوت اب
 .ددرگ یم هراشا یرهش تیریدم و یزیر همانرب رد انبم تلادع یاهدرکیور نیرت مهم
 یرهش یزیرهمانرب رد یعامتجا تلادع درکیور
 ای و دروآیم  تسد هب اجک رد ار یزیچ هچ یسک هچ هک لاؤس نیا اب و تسا یراجنه موهفم کی یعامتجا تلادع
 و یعامتجا یاههنیزه هنالداع صیصخت هب یعامتجا تلادع نینچمه .دراد راکورس دروآ تسد هب دیاب ،رتقیقد روط هب

 یاههیامرس ای یعامتجا یاههنیزه عیزوت عوضوم ،یرهش نانادیفارغج ظاحل نیدب .دراد هجوت یطیحم یاهتیفرظ
 اب ار دوجوم عضو ییاضف -یعامتجا عیزوت هلیسو نیدب ات دننکیم قیقحت یعامتجا تلادع زادنا مشچ زا ار یعامتجا
 رجنم هک یداصتقا - یعامتجا تخاس زاب یاهدنیارف جیاتن یرهش یایفارغج رد .دنیامن هبساحم یقالخا راجنه موهفم
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 ییایفارغج ظاحل هب یعامتجا تلادع نیاربانب ،تسا رهش ییاضف یعامتجا تخاس لخاد رد صاخ یاه ناکم داجیا هب
 .(74 ،9198 ،یصوصرم) دشاب یم ییایفارغج و یعامتجا یاه یشم طخ و اه تسایساب یمومع عبانم عیزوت ،ییاضف و
 یرهش یزیرهمانرب رد یعیزوت تلادع درکیور
 نیاربانب ،دریگیم تروص یرهش نازیرهمانرب طسوت ،اهرهش رد عبانم عیزوت و صیصخت یاهتسایس هک ییاجنآزا
 ار یرهش یزیر همانرب تیمسا .دنتسه اهرهش رد یعامتجا تلادع یارجا یلصا نایرجم ،یرهش نازیرهمانرب

 گنوی نویرا .(Smith,1994:33) دنک یم ادیپ طابترا یرهش یاضف اب یعیزوت تلادع قیرط زا هک دنادیم یراکوزاس
 اهرهش رد یعامتجا تلادع هب ندیسررد یرهش عبانم و تامدخ ربارب عیزوت لماع هب ،دوخ یعامتجا تلادع هیرظن رد
 نیا .تسا یعیزوت تلادع ،یعامتجا تلادع و یرهش یناکم تاعالطا لاصتا هقلح هک تفگ ناوت یم .تسا هدرک هراشا
 یعامتجا تیمورحم یتسولف هاگدید .درک هدهاشم یرهش فلتخم نادنمشیدنا یاه¬هیرظن رد لمأت اب ناوت یم ار مهم
 نادنورهش رد نمزم سرت و یعامتجا ینیزگ ادج هب رجنم (اهرهش رد یعامتجا یاهتیلاعف بسانمان عیزوت) اضف رد
 دوش یم
 یرهش یزیرهمانرب رد یطیحم تلادع درکیور
 نیا .دنراد شود رب ار یطیحم تسیز تارطاخم راب هک یناسک زا تیامح یارب تسا یعامتجا یشبنج یطیحم تلادع
 و عیانص هلبزم هب دمآرد مک و تیلقا تاعامتجا لیدبت عنام ات دراد شالت ،دش زاغآ 5138 ههد لیاوا زا هک شبنج
 و یمس داوم ضرعم رد نتفرگ رارق زا ار نارگراک هک تسا نیا شبنج رگید ششوک .دوش هعماج دنم هرهب راشقا
 تاعامتجا مه یطیحم تسیز تلادع شبنج ،لامش یاهروشک ریاس و هدحتم تالایا رد .درادزاب راب نایز یاهوترپ

 ناونع هب ،یطیحم تسیز تلادع .دریگ یمرب رد ،دننکیم لمحت ار یطیحم تارطاخم راب هک ار ییاتسور مه و یرهش
 یارب و دنراد کرتشم هشیدنا هک ییاههورگ نیب فیعض یاهیگتسبمه هعومجم زا تسا ترابع ،یعامتجا شبنج کی
 دنراد شالت ...و از تیمومسم عیانص شهاک ،یرهش تسیز طیحم تیفیک ریظن دننکیم تلاعف هباشم یاهفده
98 ،نارگید و یدیعس) 21: 330-856). 

 
 (Greer,2002 :ذخأم) رادیاپ ییاضف هعسوت یهجو هس ثلثم :1 لکش

 اب رادیاپ هعسوت یطیحم و یعامتجا ،یداصتقا هبنج هس ،هعومجم نیا ،دوش یم هدهاشم 8 لکش رد هک روط نامه
 و تسا یعامتجا تلادع ،ییاضف تلادع هک تسا دقتعم لوارت .(Greer,2002) دنوشیم طبترم مه هب اضف تیزکرم
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 ،یعامتجا طیارش شریذپ اب هک تسا نیا رب داقتعا لک رد .تسا یعامتجا تلادع زا یندشنادج رصنع یطیحم تلادع
 یهاوخ تلادع یاهشبنج داحتا یارب ار یتیفرظ ناوت یم ییاضف تلادع رد اه نآ حرط و هعماج یطیحم ،یداصتقا
 ،رترادیاپ و رت هنالداع عماوج قلخ رد ناراذگ تسایس و نازیر همانرب هب هدنیآ رد و هدرک هئارا کرتشم رتچ کی تحت
 ،لآ هدیا رهش و ایپوتا یخیرات هشیدنا ،تلادع هرابرد قوف یفسلف یاهثحب بیکرت زا لداع رهش هشیدنا .درک کمک
 .(04 ،5398 یمتسر و روپ شاداد) تسا هدش رادیدپ
 قیقحت هنیشیپ 
 تلادع زا هچراپکی یصخاش هئارا رد یعس ،ناویات یاهرهش زا یکیرد یشهوژپ رد ،0557 لاس رد 8ناراکمه و وست
 توافتم یراذگریثأت ،تالیهست یفنم یراذگریثأت عاعش و یناسرتامدخ عاعش ،هصخشم هس اه نآ .دناهتشاد ییاضف

 جیاتن .دناهتفرگ رظن رد تامدخ عیزوت یارب ار عون مه تالیهست توافتم تیفیک و نینکاس رب نوگانوگ تامدخ
 لاس رد 7گنایچ و کیشویک .تسا هدوب رهش نیا رد یرهش یمومع تامدخ هنالداعان عیزوت رگنایب ،اه نآ یاههتفای
 نتشاد دوجواب تسا نکمم رهش کی هک دندرک نایب ،دناهداد ماجنا یبونج هرک لوئس رهش رد هک یقیقحت رد ،2557
 اهکراپ عیزوت ،ور نیازا ؛دشابن نانکاس همه سرتسد رد ،بسانمان عیزوت لیلد هب ،کراپ لثم یتامدخ رد یفاک هنارس
 جیاتن .دندادرارق یبایزرا دروم ار قطانم یداهنشیپ مکارت و هتسناد تیعمج اب طابترا رهش یاهیربراک رگید رد ار
 .دنامورحم یرهش یاهکراپ هب یسرتسد زا لوئس رهش رد ینوکسم قطانم زا یشخب هک داد ناشن اه نآ یاههتفای
 یرهش یاه یتلادع ان شیامن یارب نآ یاه صخاش و GIS دربراک ناونع تحت دوخ هلاقم رد 3557 لاس رد 9زنیترام
 یاه یرباربان رگید اب ار اهیرباربان نیا و هتخادرپ یرهش نورد ییاضف یاه یرباربان یسررب هب نیتناژرآ ویرازور رد
 یارب GIS رازفا مرن زا رگشهوژپ نیا .تسا هدرک هسیاقم یتیسنج و یدمآرد ،یعامتجا یاهتیمورحم لثم هباشم
 ندرک رپ یارب همادا رد یو .تسا هدومن ییاسانش ار مورحم و رادروخرب قطانم و هدرک هدافتسا تاعالطا لیلحت

 رد یربارب هب ناوت یم دنیارف نیا میظنت اب هک تسا رواب نیا رب و هدرک یسررب ار "یزیرهجدوب" قطانم نیب فاکش
 رب یمومع تالیهست صیصخت و عیزوت رد ییاضف تلادع یسررب اب 3557 لاس رد ناراکمه و 4ویل .دیسر رهش
 صیصخت هسورپ و یرادیاپ یاهتسایس یبایزرا اب ،ناویات نانیات رهش رد و رادیاپ هعسوت یاههاگدید ساسا
 ییاضف یاهلدم زیلانآ و GIS یرازفا مرن یاهتیلباق زا ،یرهش یاضف رد لداعتم یتلادع هب یبایتسد یارب اه یربراک
-دومنهر و یعامتجا ـ یداصتقا یاههاگیاپ راتخاس هب یهدنامزاس یاقترا فدهاب روظنم نیا هک تسا هدرک هدافتسا
 نیا هب اه نآ تیاهنرد .دهاکب یرهش یرباربان تالکشم زا دناوتیم هک دشاب یتالضعم لح یارب ینتفای تسد ییاه
 رظندم ار یرهش بناوج همه یتسیاب یرهش یاهیربراک صیصخت رد ییاضف لداعت یاتسار رد هک دندیسر هجیتن
 زا یشان یاهناخلگ یاهزاگ دیلوت بلاق رد یطیحم تسیز تلادع یسررب هب یشهوژپ رد (7857) 0نرفاگ .دادرارق

 لحم دوب نآ زا یکاح شهوژپ جیاتن .تسا هتخادرپ یرهش قطانم رد اهزاگ و تارذ ،ادصورس ،یاههداج لقنو لمح
 هیلقن لیاسو زا یشان زاگ ضرعم رد نتفرگ رارق نازیم نییعت رد دناوت یم نامز زا هدافتسا یاهوگلا و مدرم تنوکس

                                                           
1. Tsou et al 
2. Kyushik and Jeong 
3. Martinez 
4. Liao 
5. Gaffron 
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 و یشزومآ تامدخ لماش یمومع تامدخ هب یسرتسد یسررب هب یشهوژپ رد (4857) 8نارگید و ایلات .دشاب رثؤم
 ،(نارهت3 هقطنم) شهوژپ دروم هقطنم زا ییاهشخب هک تسا هدیسر هجیتن نیا هب و تسا هتخادرپ ناکدوک یحیرفت
 رد یقیقحت ماجنا یارب ،6857 لاس رد 7یاد.دنرادن ار ناکدوک یحیرفت و یشزومآ تامدخ یارب یفاک یسرتسد
 ،هیاپ یشزومآ تامدخ صخاش هتسد هس زا وزویه نادنورهش یمومع یاه یدنمزاین و تامدخ یرادرب هرهب صوصخ
-لاس هلصاف رد ییاضف تلادع و یربارب تیعضو هسیاقم یارب ینامرد و یتشادهب تامدخ و یعامتجا یاهتیامح
 و یتشادهب تامدخ قوف تامدخ نایم رد هک داد ناشن یو یسررب جیاتن .تسا هدرک هدافتسا 4857 یلا 1557 یاه
 یقیبطت هعلاطم زا دوخ هلاقم رد ناشیا .تسا هتشاد دشر رباربان تروص هب ًاالماک مه نآ و سوسحمان تروص هب ینامرد
 .دناهتفرگ یاج قوف یدنب هتسد رد هک تسا هدرک هدافتسا ییاهیربراک یاههنارس و تیعمج یسررب
 ییاضف تلادع رظنم زا یرهش تامدخ عیزوت ییاضف یاه یرباربان لیلحت هب یشهوژپ رد (0398 ) نارگید و یدازیرپ
 حطس رد هنالداع روط هب یرهش تامدخ هک دهد یم ناشن شهوژپ یاههتفای ،دنا هتخادرپ ناویرم رهش :یدروم هعلاطم
 تیعضو نیرت نییاپ رد 2 هلحم و تیعضو نیرتهب رد 88 هلحم هک یروط هب ؛تسا هدشن عیزوت ناویرم رهش تالحم
 روپ ناما .دشاب یم تیعمج اب هطبار رد هژیو هب اه یربراک ییاضف شنکارپ رد یمظن یب یعون رگنایب نینچمه .دنراد رارق
 زاوها رهش نالک قطانم رد تامدخ عیزوت و تیعمج شنکارپ ییاضف لیلحت هب یقیقحت رد (6398 ) نارگید و
 همین 7 و 8 قطانم ،یرادروخرب لوا ی هبتر رد 4 و 9 قطانم تسا نآ هدنهد ناشن شهوژپ یاه هتفای و دنا هتخادرپ
 یرهش تامدخ یاه صخاش زا یرادروخرب ظاحلزا رگید قطانم نیب رد ار رخآ ی هبتر رد 1 و 2 قطانم و رادروخرب
 عیزوت و تیعمج شنکارپ نیب یفیعض طابترا هک تسا تیعقاو نیا یایوگ اه هتفای ،ًااتیاهن .دنا هداد صاصتخا دوخ هب

 هناگتفه تامدخ ییاضف لیلحت ناونع اب یقیقحت رد (6398) ناراکمه و یرین نیما .دراد دوجو یرهش تامدخ
 رد یرهش تامدخ زکرمت دهد یم ناشن هدمآ تسد هب جیاتن هک دنا هداد ناشن یعیزوت تلادع درکیور ساسا رب یرهش
 ینوماریپ یحاون تمس هب هقطنم زکرم زا هچره هک ینعم نیا هب دنک یم تیعبت نوماریپ - زکرم لدم زا 1 هقطنم

 تروص هب هقطنم رد هکنیا یاج هب یمومع تامدخ عیزوت ینعی .دوش یم هتساک تامدخ عیزوت زا مینک یم تکرح
 یسررب رد (6398) یلیکو و یهاش کلم .تسا هدش عیزوت هنالداعان تروص هب دوش عیزوت هنالداع ًاابیرقت ای هنالداع
 تامدخ عیزوت هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب (زقس رهش :یسانش دروم) یعامتجا تلادع ساسا رب یمومع تامدخ عیزوت
 یرادروخرب حطس نیرتشیب کی هلحم هک دهد یم ناشن روکیو لدم جیاتن و هتفرگن تروص تیعمج عیزوت ساسا رب
 اب دیاب زقس رهش یلحم نالوئسم دسر یم رظن هب ،ور نیازا ؛تسا رادار یرهش تامدخ و تاناکما زا

 ناراکمه و دنواتس .دنهد شهاک ار اه هلحم نیب فاکش ،یعامتجا تلادع رب قبطنم و یلوصا یاه یراذگ تسایس
 تامدخ رب دیکأت اب یعامتجا تلادع رظنم زا زاریش یرهش قطانم ییاضف یواکاو ناونع اب یقیقحت رد (2398)
 قابطنا یعامتجا تلادع هاگدید اب زاریش رهش قطانم رد یمومع تامدخ عیزوت هک دناهدیسر هجیتن نیا هب یمومع
 رتمک ای و هتفاینهعسوت قطانم رد هژیو هب قطانم زایندروم یرهش تامدخ و اه یربراک صاصتخا بیترت نیدب .درادن

                                                           
1. Taleai et al. 
2. Dai 
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 شهاک تهج رد اه نآ یدنمتیاضر و نادنورهش یگدنز تیفیک یاقترا تهج زاریش رهش نالک هتفای هعسوت
 .دیامن یم یرورض یعامتجا و ییاضف یاه یرباربان
 یسانششور و اههداد

 اههداد باستکا
 لیلد هب فده رظنزا رضاح شهوژپ .دشاب یم یقیقحت عوضوم ره رد تیمهارپ یاه هفلؤم زا یکی یتخانش شور داعبا
 نیا نیاربانب تسا یدربراک نهموب رهش رد تامدخ هب یسرتسد هوحن لیلحت و هعلاطمدروم هنومن اب میقتسم دروخرب
 تاعالطا یروآدرگ شور .دشاب یم یلیلحت – یفیصوت تاقیقحت ءزج شور رظنزا و یدربراک ،فده رظنزا شهوژپ
 زین و ینیج بیرض ،ناروم نومزآ زا قیقحت یاههداد لیلحتو هیزجت یارب .دشاب یم یشیامیپ - یدانسا یقیقحت نیا رد
 زا هدافتسا اب هنومن مجح هک تسا هدوب نهموب رهش نانکاس لک زین یرامآ هعماج .تسا هدش هدافتسا SPSS رازفامرن
 .تسا هدمآ تسد هب 419 نارکوک لومرف
 یلحم ییاضف یگتسبمهدوخ لیلحت

 کی رد ریغتم کی دوجو ،میریگب رظن رد ار یا هقطنم متسیس کی رگا هک دزادرپ یم هلئسم نیا لیلحت هب یگتسبمهدوخ
 ریغتم نآ روضح ینعی ،دشاب تبثم ریثأت رگا .دراد یریثأت هچ رظندروم هقطنم راوج مه قطانم رد ریغتم نامه رب هقطنم
 تبثم ییاضف یگتسبمهدوخ هب ،دوش رتشیب ریغم نآ رادقم زین نآ راوج مه قطانم رد هک دوش ببس هقطنم کی رد
 ببس ینعی ،دشاب هتشاد راوج مه قطانم رد نآ دوجو رب یفنم ریثأت ریغتم نآ دوجو ،سکعرب رگا اما ؛دوش یم ریبعت
 یصاخ ریثأت هک یتروصرد و دوش یم ریبعت یفنم ییاضف یگتسبمهدوخ هب ددرگ هیاسمه قطانم رد نآ ریداقم شهاک
 یناکم تیعقوم مه نامز مه ییاضف یگتسبمهدوخ لیلحت .ددرگ یم ریسفت ییاضف یگتسبمهدوخ مدع هب دشاب هتشادن
 یا هدرتسگ روط هب ناروم صخاش .دریگ¬یم رظن رد مهاب ار دحاو نآ هب طوبرم ریغتم طوبرم تاعالطا مه و اهدحاو
 سیرتام زا هدافتسا اب ار یگتسبمهدوخ ،صخاش نیا .دریگ¬یم رارق هدافتسادروم ییاضف یگتسبمهدوخ شجنس یارب
 فیرعت ریز تروص هب ناروم صخاش .دروآ یم تسد هب اهدحاو ریغتم تهباشم سیرتام و اهدحاو یناکم ترواجم
 :دوش یم

𝑀𝑂𝑅𝐴𝑁 =
𝑛∑ ∑ 𝑊𝑖𝑙(𝑋 𝑖 − 𝑥)(𝑋𝑗 − 𝑥)𝑛
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𝑛
𝑖=�

(∑ ∑ 𝑊𝑖𝑗)(𝑋𝑖 − 𝑋) 𝟐𝑛
𝑗=�

𝑛
𝑖=�

 

 نیب نزو wij و ریغتم طسوتم j، x ی هقطنم ریغتم رادقم xj و i ،هقطنم ریغتم رادقم Xi ،قطانم دادعت N هطبار نیا رد 
 زا ناروم بیرض هبساحم و ییاضف یگتسبمهدوخ لیلحت یارب قیقحت نیا رد .دنک یم صخشم ار i و j قطانم
 lisa شور .تسا هدوب شور نیا رکتبم دوخ هک تسا هدش یحارط نیلسنا طسوت هک تسا هدش هدافتسا رازفا مرن
 انعم نیا هب .دهد یم شیامن هشقن یور رب یبسن تیمهااب ییاضف یگتسبمه عون راهچ تروص هب ار یناکم تاعالطا
 ینعی ،low-low (7).تسا نیگنایم زا رتالاب زین اه نآ ریداقم هک تسا رواجم یاهدحاو اب رتالاب ریداقم اب دحاو هک
 یاهدحاو ینعی ،low-high (9).تسا نیگنایم زا رت نییاپ ناشرادقم هک تسا رواجم ییاهدحاو اب نییاپ ریداقم اب دحاو
 ای نیگنایم زا رتالاب ریداقم ینعی ،high-low (4) .تسا رواجم نیگنایم زا رتالاب ریداقم اب ییاهدحاو اب نییاپ ریداقم
 مود تلاح ود سکعرب و دنتسه ییاضف تبثم یگتسبمه ی هدنهد باتزاب لوا تلاح ود .دنا هدش هطاحا نییاپ ریداقم
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 رد اه هشقن و اهرادومن رد ناروم بیارض مامت قیقحت نیا رد نمض رد .دنتسه ییاضف یفنم یگتسبمه ی هدنهد ناشن
 ،یرایز) یسرتسد تیلباق ساسا رب یرهش تامدخ هب نینکاس یبایتسد حطس یسررب .دشاب یم 5/05 یراد ینعم حطس
1198، 99). 
 ینیج بیرض

 رادقم .دوش یم هدافتسا ینیج بیرض زا ،فلتخم قطانم نیب رد تاناکما عیزوت و یرباربان نازیم ندروآ تسد هب یارب
 رت گرزب ریداقم تسا طانم نیب رد تاناما لداعتم و هنیهب عیزوت هدنهد ناشن دشاب رت کیدزن رفص هب هچره صخاش نیا
 تسد هب ریز هطبار زا ینیج بیرض .تسا نآ عیزوت رد رتشیب رباربان و صاخ قطانم رد تاناکما زکرمت هدنهد ناشن
 .دیآ یم

 
 :قوف لومرف رد

G: ینیج بیرض رادقم اب تساربارب، n رظن دروم یاهصخاش نیگنایم اب تسا ربارب و قطانم دادعت اب تسا ربارب.  
 شهوژپ ورملق
 54 رد یقرش لوط هقیقد 94 و هجرد 80 و یلامش ضرع هقیقد 69 و هجرد 99 ییایفارغج تاصتخم رد نهموب رهش
 0398 لاس رد نهموب تیعمج ناریا رامآ زکرم یرامشرس نیرخآ قبط .تسا هدش عقاو نارهت رهش نالک یرتمولیک
 رهش ردام تالوحت ریثأت تحت هتفرگرارق یراوج مه رد هک نهموب رهش یاه ناتسهد دشاب یم رفن 49532 ربارب

 تقیقح رد تسا هدوب هجاوم شیازفا رفن 9619 نیگنایم 5398 لاس ات 0498 لاس زا .دنا هتشاد توافتم یتیعمج
 یاه هاگراک دوجو هب ناوت یم ار نآ مهم رایسب لیالد زا هک تسا هدوب 0/9 لاس 74 یط رد تیعمج دشر خرن نیگنایم
 .(8 هشقن ،8لودج) درک هراشا فرصت لباق یاه نیمز رت ناسآ تیکلام و نآ ینوماریپ یحاون و رهش رد یتعنص کچوک

 1۳31-5۳ لاس زا نهموب رهش تیعمج نیگنایم هسیاقم :1 لودج
  نز درم تیعمج راوناخ
37208 80490 52427 81307 5398 

01947 49532 11254 64719 0398 

 0398 ،روشک رامآ زکرم :عبنم

 
 (7۳31 ،ناگدنراگن تاعلاطم :عبنم) نهموب رهش هلحم تیعقوم .1 هشقن
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 اههتفای و ثحابم /ثحب
 عومجمرد ،تسا صخشم ریز رادومن رد هک روط نامه ،نهموب رهش حطس رد تامدخ هنالداع عیزوت تیعضو یسررب یاتسار رد
 .(7 لکش) تسا هدش باختنا ...و ناتسبد هب یسرتسد ،هلحم کراپ هب یسرتسد لماش رایعم 98

 
 عوضوم یسررب یارب یباختنا یاهرایعم هعومجم :2 لکش

 یارب و ینیج بیرض زا یاه یرباربان صیخشت و ییاضف تلادع هبساحم یارب ،دیدرگ نایب یلبق یاه شخب رد هک روط نامه
 تامدخ مامت یارب بیارض نیا ریز لودج رد .تسا هدش هدافتسا ناروم بیرض زا اه یتلادع یب عیزوت رد وگلا دوجو صیخشت
 تامدخ عیزوت ییاضف تلادع دروم رد تواضق هب ناوت یم بیرض ود نیا ندرک بیکرت اب .تسا هدشرکذ هچراپکی تروص هب
 هب ناوت یم بیرض ود نیا ندومن بیکرت اب تسا هدش هدافتسا ینیج بیرض شور زا لیلحت نیا یارب ساسا نیمه رب .تخادرپ
 تسا -8 ات 8 نزاوم بیرض دشاب ین 8 ات 5 نیب ینیج بیرض ریداقم .تخادرپ تامدخ عیزوت ییاضف تلادع دروم رد تواضق
 هک ؛دوب دنهاوخ یصخشم عیزوت وگلا یاراد و رتشیب اهیرباربان دنشاب رت کیدزن کی هب ناروم و ینیج بیرض هچ ره ور نیازا
 عیزوت وگلا و رتمک اهیرباربان دنشاب کیدزن رفص هب ناروم بیرض و ینیج بیرض هچره و دوش یم یقلت الاب رایسب یتلادع یب
 .دشاب یم مک رایسب یتلادع یب هک دوب دهاوخ یفداصت
 یتلادع یب (B) مک ییاضف یتلادع یب ،(A) مک رایسب ییاضف یتلادع یب :زا دنا ترابع هک دنا هدش میسقت هدر جنپ هب اهیتلادعیب 
 .(7 لودج) ،(E) دایز رایسب ییاضف یتلادع یب ،(D) دایز یتلادع یب (C) طسوتم ییاضف

 تیعمج عیزوت بسحرب یرهش یمومع تامدخ عیزوت ییاضف تلادع یدنبهدر .2 لودج
 یتلادع یب هرمن ینیج بیرض ناروم بیرض تامدخ

 E 046/5 785/5 ناتسکدوک

 E 996/5 358/5 هنارسپ ناتسبد

 D 974/5 888/5 هنارتخد ناتسبد

 C 879/5 048/5 هنارسپ ییامنهار

 C 549/5 938/5 هنارتخد ییامنهار

 D 444/5 128/5 هنارسپ ناتسریبد

 C 379/5 498/5 هنارتخد ناتسریبد

 C 139/5 878/5 هلحم کراپ

 C 609/5 068/5 یرهش کراپ

 D 490/5 06/5 هلحم شزرو

 D 874/5 879/5 ناتسرامیب

 D 940/5 82/5 هاگنامرد

 D 114/5 10/5 یبهذم یگنهرف

 C 219/5 12/5 عومجم

 2398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 نازیم .دنراد رارق دایز و طسوتم هدر ود رد تامدخ یمامت رد تیعمج عیزوت بسحرب یرهش تامدخ عیزوت یتلادع یب نازیم
 یمک تروص هب ییاضف تلادع نازیم .تسا هدش یبایزرا طسوتم دح رد زین رهش حطس رد تامدخ هچراپکی عیزوت رد یتلادع یب
 ییاضف یتلادع یب کی زا هلصافاب و هدوب رتهنالداع عیزوت دشاب رت کیدزن کی هب هچره یتلادع یب نازیم دش هبساحم هلحم ره یارب
  .تسا تیعمج هب تبسن کولب یبایتسد تبسن ندوب رتمک زا ناشن کی زا رت گرزب دادعا .دباییم شیازفا زین
 تالکشم هزورما .تسا یرهش تامدخ دوجو ،رهش مدرم یعامتجا هافر حطس شیازفا تهج یرهش رصانع نیرت یساسا زا یکی
 هک تسا هدش ثعاب ...و تیعمج ییاج هباج ،یطیحم تسیز یگدولآ ،مکارت لیبق زا یرهش تامدخ بسانمان عیزوت زا یشان
 هب نینکاس زاین .دشاب هعسوت لاحرد و هتفای هعسوت یا روشک بلغا یور ِنشیپ لئاسم نیرت مهم زا یکی یرهش تامدخ عیزوت

 هافر رادیاپ هعسوت یلصا ناکرا زا یکی ناونع هب هک یشزومآ تامدخ نایم نیا رد .دوش یم رت نوزفا زور هبزور یرهش تامدخ
 .تسا نادنورهش یساسا یاهزاین زا یکی ،تسا رهش رد یعامتجا
 نیا رد .تسا هدش هدافتسا T-test نومزآ زا نهموب رهش حطس رد یرهش تامدخ یاه صخاش تیعضو نییعت تهج تیاهنرد
-صخاش بسانمان تیعضو هدنهد ناشن دشاب 9 رتمک اهصخاش نیگنایم زین و دشاب 05/5 زا رتمک یرادانعم حطس هچنانچ نومزآ
 زا رتمک یرادانعم حطس یاراد یرهش تامدخ یاه صخاش زا تیاضر نازیم هک دهد یم ناشن 9 لودج یسررب .دشاب یم اه
 (555/5) اه نآ عومجم زین و اهصخاش یرادانعم حطس هکنیا هب هجوت اب .دشاب یم 9 زا رتمک اه نآ نیگنایم زین و دشاب یم 05/5
 رهش حطس رد یرهش تامدخ زا تیاضر هک تفگ ناوت یم نانیمطا حطس دصرد33 اب نیاربانب .دشاب یم زین 85/5 زا و دشاب یم
 یاه صخاش نیب رد .دشاب یم نادنورهش یارب تامدخ بسانمان عیزوت و یتلادع یب هدننکدییأت هلوقم نیا هک دشاب یم نییاپ نهموب
 تیعضو یدودح ات نادنورهش رظنزا یبهذم یگنهرف زکارم و ناتسکدوک هب یسرتسد یاه صخاش تیعضو اهنت یسرربدروم
 حطس یسررب عومجمرد .دشاب یم یرهش یاه کراپ هب یسرتسد صخاش هب طوبرم زین تیاضر نازیم نیرتمک و دنراد یبسانم
 .دشاب یم نهموب رهش حطس رد یرهش تامدخ بسانم عیزوت مدع هدننکدییأت نادنورهش تامدخ زا نادنورهش تیاضر

 یسرربدروم تامدخ هب یسرتسد زا تیاضر یسررب رد هنومن کتT نومزآ جیاتن 5.لودج

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 6427 0727 07827 5525 809267 2625 6925 919 5829 419 ناتسکدوک

 -6727 -6927 01227 55525 49284 96625 4628 919 1227 419 هنارسپ ناتسبد

 -1927 6327- 10727 55525 302298 60525 2628 919 8327 419 هنارتخد ناتسبد

7 5525 469296 04625 34925 919 9027 419 هنارسپ ییامنهار 8182 2927- 7727- 

 -1727 -0127 12827 55525 737284 90525 06728 919 0627 419 هنارتخد ییامنهار

 -1927 2827- 12727 55525 694298 90525 19528 919 6027 419 هنارسپ ناتسریبد

 -7427 -1527 90827 55525 079263 69525 60425 919 1227 419 هنارتخد ناتسریبد

127 419 هلحم کراپ 6 919 64125 69525 96262 55525 90827 1227- 7527- 

 -9727 -3328 34827 55525 069240 39525 60125 919 0527 419 یرهش کراپ

 -7927 -0927 81527 55525 8092302 18525 36225 919 1627 419 هلحم شزرو

 1727- -2527 15827 55525 737278 90525 6928 919 0927 419 ناتسرامیب

 1627- -2927 19827 55525 206263 90525 19528 919 0227 419 هاگنامرد

 -7127 0827 6927 55525 8092858 39525 95225 919 7529 419 یبهذم یگنهرف
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 یریگ هجیتن و ثحب
 روشک یرهش تیعمج رب ضوع رد و هدش هتساک روشک ییاتسور تیعمج زا تدش هب ام روشک رد ریخا نرق مین یط
 دوبمک لیلد هب هک تسا هدوب یرهش اتسور یاه ترجاهم دنور نیا لماوع نیرت مهم زا کش نودب .تسا هدش هدوزفا

 تامدخ نیب نیارد .تسا هدومن مهارف یرهش قطانم هب ار ترجاهم تابجوم ،ییاتسور قطانم رد تاناکما و تامدخ
 زا یرایسب رد تامدخ و تاناکما دوبمک ثعاب و دنک دشر تیعمج دشر اب نامز مه تسا هتسناوتن یرهش تاناکما و
 اب تامدخ و تاناکما عومجمرد .تسا هدش اهرهش نالک فارطا کچوک یاهرهش صوصخب و گرزب یاهرهش قطانم
 دناوتب اهرهش نیا رد دیاش و دشاب یم مهارف یلصا رهش نالک دنچ رد رتشیب روشک رب مکاح یاه ییارگزکرمت هب هجوت
 هنارس هک دتفا یم قافتا تردن هب هلوقم نیا طسوتم و کچوک یاهرهش رد یلو دشاب هتشاد ار مزال یاهدرادناتسا

 دودحم ناکما نیمه هک ینامز مهم نیا صوصخب .دنوش نیمأت نادنورهش یارب یفاک تروص هب یرهش تامدخ
 نیمه رد .دش دهاوخ نادنورهش یگدنز تیفیک شهاک و یتیاضران ثعاب دنوش عیزوت اهرهش رد نزاوتمان تروص هب
 هدوب نادنورهش تیاضر زین و نهموب رهش رد یرهش تامدخ هنالداع عیزوت یسررب زین قیقحت نیا زا فده اتسار
 .تسا
 یگنهرف ،یشزومآ تامدخ هلمجزا رهش نیا یمومع تامدخ عون 98 رضاح قیقحت فادها هب یبایتسد یاتسار رد
 هجیتن تفرگ رارق لیلحتو هیزجت دروم و هدش هتفرگ رظن رد راک نیا یارب یتشادهب و ینامرد ،یشزرو ،یبهذم
 نهموب رهش رد یسرتسد تیلباق ساسا رب یمومع تامدخ هچراپکی عیزوت رد ییاضف تلادع ،دهد یم ناشن تاعلاطم
 .دراد یدایز هلصاف ،لماک ییاضف تلادع هب ندیسر ات و دراد رارق بسانمان تیعضو رد
 تامدخ هنالداع عیزوت لیلحت و یسررب ناونع اب (9398) ناراکمه و روپ شاداد قیقحت جیاتن اب رضاح قیقحت جیاتن

 وسمه دنناد یم هنالداعان ار یرهش تامدخ عیزوت نآ رد هک نادمه رهش رد اه نآ ییاضف شنکارپ یوگلا و یرهش
 ییاضف یاه یرباربان لیلحت ناونع اب (6398) ناراکمه و یدازیرپ قیقحت اب رضاح قیقحت جیاتن یفرط زا .دشاب یم
 حطس رد یرهش تامدخ عیزوت نآ رد هک ،ناویرم رهش :یدروم هعلاطم .ییاضف تلادع رظنم زا یرهش تامدخ عیزوت
 اب (6398) ناراکمه و یرین نیما قیقحت اب قیقحت نیا جیاتن نینچمه .دشاب یم وسمه ،دناد یمن بسانم ار تالحم
 جیاتن هک دندوب یعدم نآ رد هک یعیزوت تلادع درکیور ساسا رب یرهش هناگتفه تامدخ ییاضف لیلحت ناونع
 هک ینعم نیا هب دنک یم تیعبت نوماریپ– زکرم لدم زا 1 هقطنم رد یرهش تامدخ زکرمت دهد یم ناشن هدمآ تسد هب
 تامدخ عیزوت ینعی .دوش یم هتساک تامدخ عیزوت زا مینک یم تکرح ینوماریپ یحاون تمس هب هقطنم زکرم زا هچره
 .تسا هدش عیزوت هنالداعان تروص هب دوش عیزوت هنالداع ًاابیرقت ای هنالداع تروص هب هقطنم رد هکنیا یاج هب یمومع
 تامدخ رب دیکأت اب یعامتجا تلادع رظنم زا زاریش یرهش قطانم ییاضف یواکاو قیقحت جیاتن .دشاب یم وسمه
 رد یمومع تامدخ عیزوت هک دنا هتفایرد نآ رد و تسا هدش ماجنا 2398 لاس رد ناراکمه و دنواتس طسوت هک یمومع
 .دشاب یم وسمه زین .درادن قابطنا یعامتجا تلادع هاگدید اب زاریش رهش قطانم
                                                                                                                             عبانم
 زا یرادروخرب رد یعامتجا تلادع لیلحت و یسررب .(0398) ؛دمحم ،نایسیو ؛هیمس ،یدمحم ؛فجن ریم ،یوسوم ؛نسحم ،داژن دحا
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 ،یرهش یاضف هعسوت و ایفارغج هّآلجم ،(بآودنایم رهش ییامنهار عطقم یشزومآ تامدخ هب یسرتسد :هعلاطمدروم) یرهش تامدخ
 .80-99 صص ،4یپایپ هرامش ،8هرامش ،موس لاس

 سردم تیبرت هاگشناد ،نارهت ،یعامتجا یرباربان و اضف .(2298) ؛دامع ،غورفا

 ،زاوها رهش نالک قطانم رد تامدخ عیزوت و تیعمج شنکارپ ییاضف لیلحت .(6398) ؛هللا یبن ،نایرپ ؛دیعس ،یکلم ؛دیعس ،روپ ناما
 .688-33 صص ،77 هرامش ،یا هقطنم-یرهش شیامآ و ایفارغج

 ،یعیزوت تلادع درکیور ساسا رب یرهش هناگ تفه تامدخ ییاضف لیلحت .(6398) ؛یبتجم ،نایعیفر ؛ناساس ،ولقادب ؛زانهب ،یرین نیما
 .36-00 صص ،8 هرامش ،8 هرود ،یزاسرهش شناد همانلصف

 تلادع رظنم زا یرهش تامدخ عیزوت ییاضف یاه یرباربان لیلحت .(6398) ؛نیسح ،مدقم یدوبهب ؛هتشرف ،ینیسح ؛رهاط ،یدازیرپ

 .058-73 صص ،87 هرامش ،مشش لاس ،اضف ییایفارغج شیامآ هلجم ،ناویرم رهش :یدروم هعلاطم ،ییاضف

 هیرظن بوچراچ رد ییاضف تلادع یجنس نازیم .(4398) ؛یدهم ،روپمارهب ؛اضردمحم ،رفعجروپ ؛اضردمحم ،ناینامب ؛ربکا یلع ،ییاوقت

 .974-839 صص ،19 هرامش ،یرهش تیریدم همانلصف ،نارهت یرادرهش هناگ22 قطانم :یهوژپدروم ؛روحم تلادع رهش

 :یدروم هعلاطم) ییاضف هاگدید زا یرهش یمومع تامدخ عیزوت هوحن لیلحت و یسررب ،(5398) ؛زرمارف و یمتسر و مشاه ،روپشاداد

 .138-828 :(68)3 ،یا هیحان هعسوت و ایفارغج هلجم ،(جوسای رهش

 ییاضف شنکارپ یوگلا و یرهش تامدخ هنالداع عیزوت لیلحت و یسررب .(9398) ؛مارهب ،هدازیلع ؛زرمارف ،یمتسر ؛مشاه ،روپشاداد

 .18-0 صص ،78 هرامش ،یرهش تاعلاطم همانلصف ،نادمه رهش رد اه نآ
 .مهد پاچ ،تمس تاراشتنا :نارهت .دیدج یاهرهش یزیر همانرب .(1198) ؛هللا تمارک ،یرایز
 رب دیکأت اب یعامتجا تلادع رظنم زا زاریش یرهش قطانم ییاضف یواکاو .(2398) ؛نیسح ،یروفغی ؛لضاف ،هدازیجاح ؛یداه ،دنواتس

 .738-828 صص ،70 هرامش ،مهدزون لاس ییایفارغج مولع یدربراک تاقیقحت هیرشن ،یمومع تامدخ

 نامزاس تاراـشتنا ،نارـهت ،مراـهچ پاچ ،لوا دلج ،اه یرادرهش یاـــمنهار زبـــس باـــتک .(9198) ؛دـــمحا ،ایندیعـــس
 روشک یاه یرایهد و اه یرادرهش

 و اه یرادرهش نامزاس :نارهت .ییاتسور و یرهش تیریدم همانشناد ،(2198) ؛یلع ،یدمحم و اضر ،یدمحا و سابع ،یدیعس

 .یتاعوبطم و یناسر عالطا ،یگنهرف هسسوم ،روشک یاه یرایهد

 رد دهشم رهش یقفا شرتسگ رب یلیلحت ،(7398) ؛ینیسح دمحمدیس ؛ینیسح یلعدیس ؛یوسوم روپ یسوم دیس ؛هللا تمحر ،یدوهرف

 .517-307 :(50)18 هرود ،یزیر همانرب و ایفارغج هیرشن ،کاخ عبانم رب نآ ریثأت و (5131 – 5331) ریخا ههد دنچ

 ییاضف تلادع رظنم زا یمسرریغ یاه هاگتنوکس ییاسانش و یرهش رقف هرتسگ نییبت .(0398) ؛یدهم ،یقح ؛دمحم ،ینایس یمساق

 .607-047 صص ،47 یپایپ ،6 لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب همانلصف ،نارهت رهش میسن :یدروم هعلاطم

 هنومن) یرهش یاهدرکراک هنالداع عیزوت و ییاضف تلادع دروم رد نادنورهش یهد تواضق رب یلیلحت .(6398) ؛دادرهم ،یبحم

 .478-888 صص ،6 لاس ،77 هرامش ،راصح تفه یطیحم تاعلاطم ،(هاشنامرک هدوسرف تفاب :یدروم

 :اه یرادرهش نامزاس ،اه یرادرهش یشزومآ یشهوژپ همانهام ،نارهت رهش رد یعامتجا تلادع ییاضف لیلحت ،(9198) ؛هسیفن ،یصوصرم
6 (06).  

 .یتموکح نیداینب تاعلاطم رتفد ،یعامتجا تلادع موهفم یسررب .(4398) سلجم یاه شهوژپ زکرم

 ییاضف تلادع درکیور اب ینامرد یناسر تامدخ زکارم هب یسرتسد تیعضو یسررب (2398) ؛دمحم ،یمیهاربا ؛لضفلاوبا ،ینیکشم

 .68-0 صص ،8 هرامش ،موس لاس ،تمالس ماظن رد تیریدم یاهدربهار ،(نارهت7 هقطنم :یدروم هعلاطم)

 ایفارغج هیرشن ،(زقس رهش) یعامتجا تلادع ساسا رب یمومع تامدخ عیزوت یسررب .(6398) ؛هبحاص ،یلیکو ؛اضرمالغ ،یهاش کلم

 .528-248 صص ،07 هرامش ،2 لاس ،یا هقطنم – یرهش شیامآ و
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 رد ینامرد – یتشادهب تامدخ و تاناکما عیزوت رد ییاضف تلادع یسررب .(4398) ؛هلا حیبذ ،یبارت ؛اضر ،دمحا ؛دیعس ،یکلم

 .97-8 صص ،64 هرامش ،مهدزاود لاس ،یشهوژپ – یملع ،نیمزرس ییایفارغج همانلصف ،ناتسزوخ ناتسا یاه ناتسرهش

 :یرهش تیریدم رب دیکأت اب ،تامدخ عیزوت رد ییاضف تلادع یسررب .(6398) ؛سگرن ،یمساق و داجس ،یمساق ؛نیسح ،یروفغی

 .378-488 صص ،678 یپایپ ،موس هرامش ،مود و یس لاس ،ییایفارغج تاقیقحت همانلصف ،(نارهت ۳1 هقطنم تالحم یدروم هعلاطم
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